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Förslag på frågeställningar för genomlysning kopplat till 
hanteringen högaktivt kärnkraftsavfall i form av använt 
kärnkraftsbränsle 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill härmed överlämna 
en lista på frågeställningar som föreningen föreslås hanteras inom det 
genomlysningsprojekt som Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, 
förbereder. Till vissa frågeställningar finns tillhörande underfrågor.  
 
Till dessa frågeställningar ska läggas de frågeställningar av juridisk karaktär 
som MKG kommer att lämna in till KASAM senast den 29/11 2006 som en 
uppföljning efter seminarierna om alternativredovisningar och 
beslutsprocessen. 
 
MKG bevakar ständigt nya frågeställningar som kan dyka upp och lyfter 
dessa i samrådsprocessen inför en eventuell ansökan från 
kärnkraftsindustrin om att få bygga ett slutförvar för använt 
kärnkraftsbränsle. MKG kan komma att återkomma med frågor som 
kompletterar nedanstående lista. 
 
Bästa hälsningar, 
 
 
 
Johan Swahn 
 
kanslichef 
 
070-4673731 
johan.swahn@mkg.se 
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Ändamålet med slutförvarsprojektet 
Vad är det av samhället formulerade ändamål som ska användas som 
bedömningsgrund för att godkänna metod och lokalisering av ett slutförvar 
av högaktivt kärnkraftsavfall? 
 

Finns det alternativa metoder och/eller alternativa lokaliseringar som 
uppfyller det samhälleligt formulerade ändamålet för hanteringen av det 
högaktiva kärnkraftsavfallet bättre än kärnkraftsindustrins val av metod och 
plats? 
 
Alternativa metoden djupa borrhål 
Kan den alternativa metoden djupa borrhål utgöra ett långsiktigt 
miljömässigt bättre alternativ till den av kärnkraftsindustrin föreslagna KBS-
metoden? 

- Den hydrogeologiska barriären har verifierats med modellering. Hur 
mycket forskning behövs för att verifiera effekten i det svenska 
urberget? 
- Vilka krafter kommer bergspänningar på djupet att ge på kapsel och 
buffert? 
- Vilka kemiska och biokemiska faktorer kan påverka kapsel och buffert 
vid 3-5 km djup? 
- Vilka faktorer är viktiga för att ta fram en miljömässigt, 
säkerhetsmässigt och kostnadsmässigt optimerat slutförvarssystem 
som använder djupa borrhål? 
- Går det att borra hål med exakthet till 3-5 km djup med dimensioner 
på 60-80 cm? Hur ska hålen fodras? 
- Går det att säkert deponera avfallskapslar på ett djup av 3-5 km? 
- Vilka olika kombinationer kan tänkas för kapsel och buffert för att 
optimera långsiktig miljösäkerhet? 
- Vad är de uppskattade kostnaderna för att använda en optimerad 
version av djupa borrhål för det svenska högaktiva kärnavfallet? Hur 
påverkas kostanden om metoden djupa borrhål även används för 
slutförvaring av andra miljöfarliga ämnen, såsom tungmetaller? 
- Vilka möjligheter kan det finnas att återta kapslar ur ett djupt borrhål? 
- Hur påverkar en istid ett slutförvar som använder metoden djupa 
borrhål? 

 
Alternativ lokalisering i ett inströmningsområde inåt landet 
Är det möjligt att finna platser där en lokalisering av ett slutförvar av den typ 
kärnkraftsindustrin vill bygga med hög sannolikhet skulle ge 
genombrottstider för ett eventuellt läckage från alla delar av förvaret som är 
i storleksordningen flera tiotusentals år. 

- Hur påverkar det djup slutförvaret placeras på möjligheten av att hela 
förvaret får långa genombrottstider? 
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Salt och bentonitlera - även koppling till alternativ lokalisering 
Hur påverkar salthalten i grundvattnet bentonitleran i ett slutförvar av KBS-
typ? 

- Kan salt tränga upp i slutförvaret under konstruktions- och 
driftsskedet? 
- Hur påverkar en lokalisering inåt landet salthalten i grundvattnet och 
därmed möjligheten att minska riskerna för att bentoniten påverkas 
negativt? 

 
Påverkan på ett slutförvar under istider 
Vilka scenarier är relevanta och vilka faktorer är viktiga för att förstå riskerna 
för att ett slutförvar av KBS-typ skulle kunna skadas av en eller flera istider? 

- Under vilka omständigheter kan slutförvaret skadas av intrång av salt 
vatten? 
- Under vilka omständigheter kan slutförvaret skadas av intrång av 
syresatt vatten? 
- Vad är sannolikheten för att ett slutförvar drabbas av en jordbävning 
som skadar slutförvaret? Bör SSI:s expertstudie göras om med nya 
indata och hur skulle det påverka resultatet? 
 

Återtagbarhet eller långsiktig miljösäkerhet 
Vad är viktigast i en analys av ansvar för kommande generationer: 
återtagbarhet eller långsiktig miljösäkerhet? 
 

Är återtagbarhet ett ändamål eller endast ett resultat av metodval?  
 

Vad är riskerna med att det använda kärnkraftsbränslet är återtagbart? 
 
Safeguards / fysiskt skydd 
Hur stora övervakningssystem för fysiskt skydd enligt internationella 
safeguardsavtal måste finnas för ett slutförvar enligt KBS-typ? 

 
Scenarier för avsiktliga intrång 
Vilka scenarier för avsiktliga intrång bör finnas med i system- och 
säkerhetsanalysen? 

- Risker för att plutonium ifrån slutförvaret används i kärnvapen? 
- Risker för att material från slutförvaret används i så kallade smutsiga 
bomber 
- Hur lång tid tar det att ta sig ner till ett tillslutet slutförvar av KBS-typ 
- Hur förändras "strålskyddet" (radioaktiviteten i det använda bränslet) 
med tiden? 
- Hur förändras användbarheten av plutoniumet i kärnvapenvapen-
sammanhang med tiden beroende på förändrad 
isotopsammansättning? 
- Hur påverkas risken för avsiktliga intrång av olika scenarier för global 
energi- och säkerhetspolitisk utveckling? 
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Hur kan riskerna för att plutonium från slutförvaret används i kärnvapen 
göras om till en dosberäkning tiill människa och miljö? 
 
Koppling mellan val av metod och långsiktiga risker för 
kärnvapenspridning 
Hur påverkar val av metod de långsiktiga riskerna för kärnvapenspridning? 
Är det skillnad mellan återtagbarhet med användning av 1700-talsteknik och 
återtagbarhet med användning av 2000-talsteknik? 
 
Scenarier för spekulativa intrång 
Vilka scenarier för spekulativa intrång bör finnas med i system- och 
säkerhetsanalysen? Ett exempel på ett spekulativt intrång är att det i en 
framtida civilisation odlas en myt om innehållet i slutförvaret som leder till ett 
intrång. 
 
Koppling mellan slutförvar av använt kärnkraftsbränsle och långsiktiga 
globala energiframtider 
Hur påverkar olika framtida globala energiscenarier de olika alternativ som 
finns för hantering av högaktivt kärnkraftsavfall? 

- Frånvaron av en långsiktig kärnkraftsframtid? 
- Upparbetning, energitillförsel och transmutation i en långsiktig 
kärnkraftsframtid 
- Upparbetning och transmutation i en i huvudsak långsiktig förnybar 
energiframtid 

 
Förändrat miljötänkande kopplad till syn på slutförvarsfrågan 
Finns det skillnader i miljötänkandet idag jämfört med för 30 år sedan som 
har påverkat den moderna miljölagstiftningen och som kan komma att 
påverka val av metod och plats för ett slutförvar? 

- Synen på hållbarhet, hållbar utveckling och ansvar för kommande 
generationer 
- Försiktighetsprincipen och synen på risker 
- Användning av bästa möjliga teknik kopplat till risk, tillgänglighet och 
kostnad 
- Robusta system som baseras på grundläggande fysiska egenskaper 
- Hållbarhet gäller inte bara människornas villkor, en holistisk syn på 
hållbarhet som även innehåller djur, växter och hela ekosystem 

 
"Populära" jämförelse av strålningsnivåer 
Vilken aktivitetsnivå ska användas för att i diagram jämföra 
"strålningsfarlighet" från använt kärnbränsle med ursprunglig mängd uran? 

- Aktiviteten per viktsenhet av uranet som fanns i bränslet 
- Aktiviteten per viktsenhet i den uranmalm (uranhalt 0,5%) som finns i 
naturen och som brutits för att ta fram uranet till bränslet  
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Långsiktiga kemiska risker 
Vilka långsiktiga risker med kemisk toxicitet blir det när använt 
kärnkraftsbränsle slutförvaras enligt KBS-metoden? 
 
Biologisk och biokemisk påverkan på ett slutförvar 
Hur kan den biokemiska och biologiska miljön ut i ett långsiktigt 
tidsperspektiv påverka barriärerna i ett KBS-slutförvar? 
 
Fysisk påverkan på urberget i Forsmark 
Hur kan bergspänningar orsakade av kontinentalförskjutningar på sikt 
påverka berget i forsmarklinsen? 
 
Hur kan påfrestningarna av bergsspänningar och landrörelser under en istid 
påverka berget i forsmarklinsen? 
 
 
Transport av radioaktiva ämnen från ett läckande slutförvar 
Hur kan den kemiska och biologiska miljön påverka transporten av 
radioaktivitet ur ett läckande slutförvar? 
 
Informationsöverföring till kommande generationer 
Hur ska information föras över till kommande generationer om farligheten av 
det som finns i ett slutförvar? 
 
Mänskligt orsakade klimatförändringar och ett slutförvar 
Hur kan mänsklig klimatpåverkan de närmaste hundratals åren påverka 
förutsättningarna för att säkert genomföra ett KBS-slutförvar? Finns det 
risker för att klimatpåverkan kan ge ett betydligt kallare klimat i Sverige? 
Finns det risker för att mänsklig klimatpåverkan kan orsaka en istid i en snar 
framtid? 
 
Import av kärnkraftsavfall 
Vilka risker finns det för att kärnavfall från andra länder i EU skulle 
slutförvaras i Sverige? Vilka scenarier kan utvecklas? 
 
Skäl för att inte skynda på ett beslut 
Vad kan det finnas för skäl att inte skynda fram en slutförvarslösning 
respektive att påskynda en slutförvarslösning? 

- Ekonomi 
- Energiframtider 
- Samhällsutveckling 
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Långsiktig övervakad mellanlagring av använt kärnkraftsbränsle 
Om det visar sig svårt att med dagens teknologiska kunskap finna en 
slutförvarsmetod som är tillräckligt säker kan en övervakad långsiktig lagring 
vara ett alternativ. Under vilka förutsättningar kan det vara aktuellt att 
mellanlagra i torrförvar i stället för våtförvar? Finns det risker för 
bränsleskador i ett torrförvar som skulle kunna innebära problem vid en 
framtida slutförvaring? 


